
OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.00 - 16.00h tel.: 777 022 235

Obědové menu od 11.00h

pondělí 17.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Arabská čočková polévka s rýží 9 35,- / 49,-

Jemný květákový krém s opečenou slaninou 1,7,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Pečené uzené tofu s hráškovou kaší a pečenou zeleninou 6,9 119,- (149,-)

V Zapečené brambory s cuketou, pórkem a hermelínem, salátek 3,7 109,-(139,-)

Hovězí burger s plísňovým sýrem a cibulovým chutney, pečené brambory grenaille 1,3,7,10,11 129,- (159,-)

úterý 18.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Domácí bramboračka 1,9 35,- / 49,-

Uzený vývar s kroupami 9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Restované rýžové nudle s uzeným tempehem a zeleninou                 6 119,- (149,-)

V Pečená dýně s česnekem a šalvějí, dip ze sýru cottage, petrželkové brambory 7 119,- (149,-)

Vepřová panenka s omáčkou ze zeleného pepře, bramborová kaše 1,3,7 129,- (139,-)

středa 19.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Mrkvový krém s pomerančem 9 35,- / 49,-

Pikantní kapustová s klobásou 1,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Smažená brokolice, vařený brambor, tatarka z červené čočky 1,6 109,- (139,-)

R Steak z lososa na salátu ze tří druhů čočky, limetka 4 139,- (169,-)

Krůtí řízečky s lehkým bramborovým salátem 1,3,7,9 119,- (149,-)

čtvrtek 20.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

Kuřecí vývar s rýžovými nudlemi, masem a mrkví julienne 9 35,- / 49,-

V Batátová polévka se sójovou smetanou 1,6,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Cizrna na paprice s jasmínovou rýží 6,9 109,- (139,-)

V Zapečené papriky plněné balkánským sýrem, zeleninový kuskus 7,9 119,- (149,-)

Mozzarella v tyrolské šunce s olivovou majonézou, bagetka 1,7 129,- (159,-)

pátek 21.2. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Celerový krém s kešu strouhankou 1,6,8,9 35,- / 49,-

V Zeleninový vývar s vajíčkem 3,9 35,- / 49,-

Hlavní chod

V Smažený sýr gouda, vařené brambory, pažitkový dip 1,3,7 119,- (149,-)

V Květákové placičky, šťouchané brambory a okurkový salát 1,6 119,- (149,-)

Kuřecí prso supreme, hráškový bulgur 1,9 129,- (159,-)

V = 100% rostlinná varianta / vegan

V = vegetariánská varianta

R = ryba Vaříme i z potravin, které nám dodávají přímo farmáři.



                                      SNÍDAŇOVÉ MENU
                 od 8.00 - 10.30 hod

Palačinka s javorovým sirupem a horkým ovocem, 1,3,5,6,7,8,11,13

mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 1,3,7,9,11,12

máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 125,-

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

                        Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.


